FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/ÍNDIA – Igrejas e Pastores cristãos no alvo em Karnataka
Bangalore (Agência Fides) – Está se verificando um aumento de ataques anticristãos no estado de Karnataka:
como informa à Agência Fides a “Evangelical Fellowship of India”, que reúne milhares de comunidades cristãs
evangélicas, durante os dois últimos meses encontros de oração das comunidades eclesiais estão sendo alvo de
agressão, pastores são agredidos e cristãos, presos. Nos últimos episódios, os fundamentalistas hindus atacaram e
saquearam uma igreja no distrito de Mandya, em Karnataka. O Pastor Ramesh Salomon, 32 anos, que há oito
dirige uma comunidade de 150 fiéis, visitando cerca de 60 aldeias no distrito, foi agredido no dia 28 de setembro
enquanto rezava na igreja com a comunidade. Cerca de 20 radicais hindus, que chegaram de repente, ameaçaram e
insultaram os fiéis, começando a destruir e devastar tudo.
Sempre no dia 28 de setembro, a casa do Pastor Aneef, 34 anos, chefe da Igreja doméstica no distrito de Tumkur,
foi incendiada durante a noite por extremistas hindus que contestam o uso da habitação para a oração cristã. O
pastor e a sua família estão salvos por milagre.
No dia 29 de setembro, o Pastor Hemachandra Hebal, 39 anos, chefe da comunidade no distrito de Chikmagalur,
foi atacado por radicais hindus que expulsaram ele e os fiéis da igreja na qual celebravam uma liturgia,
agredindo-os e acusando-os de conversões forçadas. O pastor e sua esposa foram presos pela polícia que os
obrigou a assinar uma declaração em que se comprometeram a deter a pregação da fé cristã. Nas últimas semanas,
a Agência Fides assinalou diversos casos de violência anticristã em Karnataka (veja Fides 3 e 5/9/2013), mas
também registrou a confiança dos fiéis, o que é uma mudança na situação (veja Fides 14/9/2013). (PA) (Agência
Fides 4/9/2013)
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